
 - za zaangażowanie parafian w chrześcijańskie przeżycie całego Triduum Paschalnego: litur-
gicznej służbie ołtarza, pocztom sztandarowym, niosącym baldachim i figurę Chrystusa 
Zmartwychwstałego oraz organistce i prowadzącym śpiewy 

 - osobne podziękowania JOACHIMOWI za wykonanie nowego drewnianego pulpitu pod 
księgę Ewangeliarza, który ubogaci wystrój prezbiterium w naszym kościele 

 - również za dary ofiarowane na stół plebanijny. 
 W tym tygodniu do sprzątania kościoła proszę Panie: Żanetę Tyrała i Barbarę Sklorz,  

zaś w przyszłym tygodniu: Wiesławę Galiczak i Ewę Szopa. 
 W każdą środę odprawiamy Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy.  
 W środę o godz. 11.00 w parafii Bożego Ciała w Oleśnie Konwent Wielkanocy – spotkanie 

kapłanów dekanatu oleskiego.  
 W tym tygodniu przypadają: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Modlimy się w intencji 

członków Róży Różańcowej, o powołania do Służby w Kościele oraz za ++ duszpasterzy. 
W sobotę o godz. 7.30 różaniec wynagradzający prowadzony przez Czcicieli MB. Jeśli 
członek róży nie może być obecny na Mszach św. to powinien postarać się o zastępstwo  
z najbliższej rodziny, aby w miarę możliwości cała róża była na Eucharystii. 

 W piątek w Oktawie Wielkanocy nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokar-
mów mięsnych, bo dzień ten ma rangę uroczystości. Msza św. szkolno-młodzieżowa  
w piątek o godz. 18.00; szczególnie powinny być obecne dzieci I-komunijne i młodzież 
gimn. tj. kandydaci do sakr. bierzmowania /bierzmowanie 12 maja g. 11.00 w Oleśnie/. 

 Za tydzień II Niedziela Wielkanocna – to święto Miłosierdzia Bożego, rozpoczyna się  
74 Tydzień Miłosierdzia. Kolekta jak co roku na Caritas diecezji opolskiej. O godz. 14.30 
zapraszam na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.  

 W poniedziałek 9.04. uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przeniesiona z niedzieli 25.03. 
 W piątek 13.04. o godz. 17.00 Msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży, a po niej spotka-

nie dla kl. III gimnazjum przygotowującej się do bierzmowania. Episkopat Polski ustalił 
m.in., że dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem 
chrztu świętego należy zachować imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby 
imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim. W takim przypadku 
kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześci-
jańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością,  
ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. W celu wyraźnego zaznaczenia jed-
ności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzi-
ce chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Tam, gdzie 
nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakr. inicjacji 
chrześcijańskiej, ukończyła 16 rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. 

 W sobotę 14.04. odwiedziny Chorych i opiekujących się chorymi. O godz. 9.00 bardzo 
proszę kilku (4-5) chętnych mężczyzn do prac porządkowych w ogrodzie plebanijnym 
/m.in. przeniesienie dachówek do baraku itp./. 

 Również w sobotę 14.04. w godz. 10.00-15.00 w kościele Najśw. Serca Pana Jezusa  
w Kluczborku wiosenne spotkanie formacyjne dla członków Parafialnych Rad Duszpa-
sterskich  dekanatów: Dobrodzień, Gorzów Śl., Kluczbork, Olesno i Zawadzkie. Z naszej 
parafii na spotkanie udaje się delegacja członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej.   

 W niedzielę 15.04. obchodzimy w Kościele Niedzielę Biblijną, kolekta na potrzeby diece-
zji /Seminarium Duchownego w Opolu i instytucji diecezjalnych/. 

 Także w niedzielę 15.04. o godz. 11.00 w czasie Mszy św. w kościele św. Anny w Oleśnie 
ks. bp A. Czaja zainauguruje obchody Jubileuszu 500-lecia konsekracji sanktuarium. 

 Bardzo dziękuję za intencje zamówione w kwietniu, w maju wolne intencji są w:  
poniedziałek 7.05. g. 6.30, środa 9.05. g. 6.30, piątek 18.05. g. 18.00, poniedziałek 21.05.  
g. 18.00, wtorek 22.05. g. 18.00, środa 23.05. g. 18.00, poniedziałek 28.05. g. 18.00 i środa 
30.05. g. 18.00. Intencje mszalne możemy zamawiać w zakrystii bądź telefonicznie. 

 Ogłoszenie społeczne: w piątek 6.04. i w poniedziałek 9.04. w Ciasnej przy hali sportowej 
odbędą się badania mammograficzne – dla kobiet w wieku 50-69 lat będą bezpłatne. 

 
 
 
 
 

 

 

 

GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 

NR 14-15                          NIEDZIELA WIELKANOCNA                 1.04.2018 
 

DRODZY PARAFIANIE I GOŚCIE!!! 

Razem z niewiastami  
i apostołami w poranek 

wielkanocny podążamy do grobu 
Jezusa, aby przekonać się,  
że jest on pusty, i słyszymy 

zapewnienie anioła: „Nie ma Go 
tutaj; zmartwychwstał”. 

Z żywym Chrystusem spotykamy 
się w liturgii paschalnej i razem      

z Tomaszem chcemy wyznać:  
„Pan mój i Bóg mój!”. 

Niech przeżywanie Świąt 
Paschalnych umocni naszą wiarę  
w Chrystusa, który wciąż udziela 

nam swojego życia i ożywi 
naszą nadzieję, że w Nim jest 

źródło szczęścia i miłości. 

Niech Zwycięski i Promienny 
Chrystus użycza łaski zdrowia, 
niech nieustannie towarzyszy 

codziennym trudom i rozprasza 
wszelkie nasze niepokoje. 

ks. Adam Jankowski  
Proboszcz 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  1 – 8 kwietnia 2018 r. 
 
 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 1.04. 
6.30 – REZUREKCJA-PROCESJA: Do Jezusa Zmartwychwstałego i wstaw. NMP za + cór-

kę Małgorzatę i + syna Piotra oraz ++ rodziców Józefa i Marię, Konrada  
i Gertrudę – of. od rodziny Nowak. 

10.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie 
dla Janiny, Haliny, Eugeniusza i Rafała oraz do Miłos. Bożego za ++ z rodzin 
Koper, Kostorz i Bundyra. 

14.30 – NIESZPORY ŚWIĄTECZNE – „Zajączek” dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 2.04.  
8.00 – Do Chrystusa Zmartwychwstałego za + Stefana Męcka w 10 rocz. śm.,  

++ rodziców z obu stron, + siostrę Irenę i + brata Jana. 
10.00 – Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża, z prośbą o błog. Boże, opiekę i zdrowie  

dla Natana Krystiana Kuliberda w dniu przyjęcia Sakramentu Chrztu Świę-
tego oraz potrz. łaski dla jego rodziców i chrzestnych.  

WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY – 3.04. 
18.00 – Do Miłos. Bożego za ++ Leona Paprotny z rodzicami z obu stron. 
ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY – 4.04. 
11.00 – OLESNO: Konwent wielkanocny kapłanów dekanatu Olesno. 
18.00 – Do Miłos. Bożego i wstaw. MBNP za + Feliksa Wręczyckiego, jego żonę 

Mariannę oraz ++ z rodziny Wręczyckich. Nabożeństwo do MBNP. 
CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 5.04. – Modlimy się o nowe powołania 
14.00 –  /Jubileuszowa/ Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze 

błog. Boże i zdrowie dla Jubilatów Marii i Franciszka Kuliberda z ok. 50 rocz. 
ślubu oraz 80 rocz. urodzin Franciszka, o błog. Boże dla dzieci z rodzinami. 

18.00 – Do Chrystusa Zmartwychwstałego za ++ rodziców Piotra i Marię Kacz-
marzyk, braci Edwarda i Teodora oraz ++ Paulinę i Marię Gruca. Nabo-
żeństwo o powołania do Służby w Kościele.  

PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 6.04. – Czcimy Najśw. Serce Pana Jezusa 
  7.00 – Ku czci NSPJ w int. żyjących i ++ członków Róży Różańcowej Marii Wie-

czorek. Nabożeństwo do NSPJ. 
18.00 –  /Szk-młodz/ Do Miłos. Bożego za + męża i ojca Pawła Gruca, + brata Teo-

dora, ++ rodziców z obu stron oraz ++ z pokr. Gruca i Lelonek. 
SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY – 7.04. – Czcimy Niepokalane Serce NMP  
  7.30 – Różaniec wynagradzający – Czciciele MB. 
  8.00 – Ku czci Niep. Serca NMP o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, 

za + ks. Prob. Alojzego Muszalika i ++ duszpasterzy – of. od Róży Różań-
cowej Marii Wieczorek. Nabożeństwo do Niep. Serca NMP. 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 8.04.  
8.00 – Do B. Op. i wstaw. NMP, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie  

w rodzinie Loose.  
10.00 – Do Miłos. Bożego za + Stanisława Borowicz i ++ rodziców z obu stron. 
14.30 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  9 – 15 kwietnia 2018 r. 
 
 

 

PONIEDZIAŁEK – 9.04. – UR. ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO – DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 
18.00 – Do Miłos. Bożego i wstaw. MB Miłosierdzia za + Hildegardę Jantos, ++ mę-

żów Huberta i Józefa, ++ rodziców Elżbietę i Szymona Bryłka, siostry Annę  
i Marię, brata Franciszka i ++ z całej rodziny. 

WTOREK – 10.04. 
18.00 – Do Chrystusa Zmartwychwstałego za + matkę Marię z ok. urodzin, + ojca 

Czesława Biber, ++ Stanisława Idziak, siostrzeńca Kamila i dziadków z obu 
stron. 

ŚRODA – 11.04. 
18.00 – Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o opiekę, 

zdrowie i dary Ducha Św. dla Marcina Wicher z ok. urodzin oraz błog. Boże 
w rodzinie. Nabożeństwo do MBNP. 

CZWARTEK – 12.04. 
  7.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, 

opiekę i zdrowie w rodzinie Serafin.  
PIĄTEK – 13.04.  

18.00 – /Szk-młodz/ Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą  
o dalsze błog. Boże, dary Ducha Św. i dobre wyniki w nauce dla Sebastiana 
Wilkosz z ok. 9 rocz. urodzin oraz błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny Wil-
kosz. Spotkanie formacyjne dla kl. III gimnazjum. 

SOBOTA – 14.04.  
  8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Piotra i Rozalię Mrosek, ++ siostry 

Agnieszkę i Marię z mężem i córkami, ++ braci Herberta i Pawła z żoną 
Zofią, teściów Jana i Łucję, szwagrów Pawła i Jana oraz dziadków z obu stron.  

  9.30 – Odwiedziny Chorych. 
III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15.04. – NIEDZIELA BIBLIJNA  
  8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Antoniego i Annę Lesik, Franciszka 

Kubosz z żonami, ciotkę Marię Lesik, ++ rodzeństwo i pokr. z obu stron. 
10.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Stanisławę i Władysława Gruca, braci 

Józefa i Kazimierza, ++ rodziców Stefanię i Antoniego Wręczyckich, brata 
Edwarda, szwagrów Józefa i Stanisława. 

 

Z ŻYCIA PARAFII I KOŚCIOŁA 
 

 Dzisiaj o godz. 14.30 zapraszam parafian na nieszpory wielkanocne – będzie Zajączek. 
 Poniedziałek Wielkanocny to II dzień świąt, porządek Mszy św. niedzielny o godz. 8.00  

i 10.00. Kolekta na Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie. Tradycyjnie jest to dzień  
odwiedzin w naszych rodzinach i wspólnotach, dlatego nabożeństwa nie będzie.  

 Trwajmy w radosnej Oktawie Wielkanocy, stąd zapraszam do liczniejszego udziału  
w Mszach św. w całym tygodniu – Chrystus powstał z martwych dla naszego zbawienia. 

 Wyrażam słowa serdecznych podziękowań i Bóg zapłać: 
 - za dzisiejszą kolektę świąteczną 
 - za złożone ofiary na wystrój Bożego Grobu oraz na pomoc chrześcijanom w Ziemi Świętej 
 - osobom zaangażowanym w świąteczne sprzątanie, wystrój świątyni, przygotowanie Ciemni-

cy i Bożego Grobu, szczególnie: RYSZARDOWI, KRYSTYNIE, ANNIE, JACKOWI, KARINIE  
I ROBERTOWI 


